
Mi ebben a fortély? 
Nehezen tudnám el-

dönteni, hogy melyik 
feladat teszi nagyobb 
próbára a televízió al-
kotóit és műsorszer-
kesztőit: az-e, hogy mit 
lehet egy félórába bele-
sűrítem, vagy az-e, hogy 
mit lehet egy félórára 
felhígítani? Minden-
esetre, ha úgy hozná a 
helyzet, hogy példával 
kellene szolgálnom ez 
utóbbi erőfeszítés nagy-
ságára, habozás nélkül 
A fortélyos kérő című 
tévéjátékra hivatkoz-
nék. 

Csakugyan olyan pro-
dukcióval volt dolgunk, 
melynek — Karinthy 
szavait kölcsönözve — 
nem volt mire szerény-
nek lennie. Ezt a tévé-
játékot csakis a fenn-
héjázás tarthatta fenn 
úgy-ahogy a képernyő 
felszínén. Kezdeném az-
zal, hogy két szerző — 
W. W. Jacobs és H 
C. Sargent — munkál-
kodott azon, hogy egy 
ösztövér anekdotával 
három színésznek leg-
alább egy félórás elfog-
laltságot szerezzen. Az-
után: a két szerzőn kí-
vül voltak többen is 
— dramaturg, rendező, 
operatőr stb. —, akik a 
dolgot humorosnak néz-
ték, holott az egyetlen, 
ami a darabban a vi-
dámságra emlékeztetett, 
a kocsma volt, ahol az 
egész lejátszódott, lévén 
ennek az elnevezése: 
Vidám tengerész. To-
vábbá: a tévéjátékot va-
sárnap este fél kilenc-
kor adták, amikor a né-
zők a nívósabb és szó-
rakoztatóbb műsorokat 
várják. Nem akarom 
fetisizálni az adási idő-
pontokat, ezt a darabot 
hétfőin fél háromkor 

sem támogatná lényege-
sen több enyhítő körül-
mény, de azért egy frek-
ventált műsoridőben 
érthetően sokkal na-
gyobb egy ilyen művé-
szeti produkció csaló-
dottsági „mutatója", 
mint máskor. 

A több milliós figyelő 
szempáron át csak las-
san szívódott fel a tu-
datba a kétség, hogy 
vajon, amit lát, tévéjá-
ték-e csakugyan, avagy 
a tengeri betegségnek 
egy fajtája? Azt látták 
ugyanis, hogy az öneg-
csont-fedélzetmester le-
áldozóban levő napjaara 
hitveséül igyekszik meg-
nyerni a még kelleme-
tes asszonyi adottságok-
kal rendelkező csaplá-
rosnét, de az ügy pusz-
tán meggyőzéssel nem 
halad a remélt meder-
ben, ezért titokban fel-
bérel egy éppen beve-
tődő munkakerülő mun-
kanélkülit, hogy az két 
font ellenében törjön 
be vágyai asszonyához, 
ő majd a közelben lesz 
és a segélykiáltásokra 
elősietvén megvédelme-
zi az asszonyt a táma-
dótól, miáltal bebizo-
nyítja férfiúi nélkülöz-
hetetlenségét és a nász-
nak azután már mi sem 
állhat az útjába 

Ez volt tehát a fedél-
zetmesteri koncepció, 
ám még a legbeavatat-
lanabb néző is a hosszú 
alkudozás első kéttized 
másodpercében' fel tud-
ta mérni, hogy a szer-
zők nem a fortélyos ké-
rő, hanem a fortély dol-
gában esetleg gyengéb-
ben eleresztett, de az 
aktív és férfias vállal-
kozókedvben feltétlenül 
előnyösebbnek mutatko-
zó bérrabló malmára 
hajtják a vizet, s a ku-
tyakomédia végén ment-
hetetlenül az utóbbi 
lesz az asszony válasz-
tottja. 

Mindezt valamelyest 
menti, hogy a tévéjáték 
kiállítása nem terhel-
hette meg túlságosan a 
tévé költségkeretét. Egy-
két díszletelem, mini-
mális számú kosztüm és 
három — képességeik 
jogán méltóbb felada-
tokra érdemes — szí-
nész: Schubert Éva, 
Csákányi László és 
Pándy Lajos viszonylag 
olcsón töltötték ki a 
képernyőt és a műsor-
időt. 

Ha legalább azt mond-
hatnám: nem kell az 
egészet komolyan ven-
ni. Dehát ennél — még 
ahhoz is több kell.. . 
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